PROGRAMA
1. Conservació preventiva ambiental
1.1. Paràmetres ambientals
1.2. Pautes i instruments de mesura
1.3. Biodeteriorament
1.4 Control i prevenció de plagues
2. Control de condicions d'instal·lació: contenidors i sistemes d'exposició.
2.1. Requeriments per caixes i cobertes de material cel·lulòsic
….....-. Materials: paper i cartró. Requeriments i característiques.
….....-. Terminologia relacionada amb materials de conservació
2.2. Contenidors: tipus i models.
2.3. Mètodes d'exposició de llibres i documents

El curs tractarà de mostrar que la conservació preventiva aplicada als arxius consisteix bàsicament en assumir la responsabilitat de
salvaguardar els fons documentals per part de tos aquells que d’una manera o altra es relacionen amb la documentació, per a la qual
cosa es necessari conèixer els danys que poden ficar en perill els fons i tractar de reduir la seua incidència, tot i evitant pràctiques
desafortunades i augmentat els nivells de protecció en funció dels recursos disponibles. Els coneixements teòrics es combinaran amb
experiències pràctiques i situacions reials mitjançant diferents vídeos i presentacions PowerPoint. A banda, es facilitarà bibliografia
bàsica sobre els continguts del curs i informació pràctica sobre els materials i instrumental que faciliten

1. PROGRAMES DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA AMBIENTAL
Objectius
Conèixer i prevenir la influència de les condicions ambientals en
l’estabilitat dels materials d’arxius i en l'aparició de problemes de
tipus biològic

Continguts
1.1. Paràmetres ambientals: temperatura, humitat, qualitat de l’aire,
llum...
1.2. Pautes i instruments de mesura
1.3 Biodeteriorament
1.4 Control i prevenció de plagues

2 . CONTROL DE CONDICIONS D'INTAL·LACIÓ: CONTENIDORS I SISTEMES EXPOSICIÓ
Objectius
Evitar danys per ús o manipulació de documents .
Conèixer els tipus de contenidors per emmagatzemar la
documentació i comprendre les característiques dels diversos
materials de conservació que es poden trobar en el mercat.

Continguts
2.1. Requeriments per caixes i cobertes de material cel·lulòsic
-. Paper i cartró. Requeriments i característiques.
-. Terminologia relacionada amb materials de conservació
2. 2. Contenidors: tipus i models. Caixes per expedients sense
enquadernar, premsa, revistes i i contenidors per col·leccions
especials.
2.3. Exposició de llibres i documents

